
 

 

 
 

Tiende jaargang  nr. 20        6e zondag van de veertigdagen tijd                            Zondag 29 maart 2015 
                                  Liturgische kleur: rood/paars, kleur van intocht en passie  

                            Voorganger: ds. H.M.PLOEGER - PALMZONDAG                                            

Ouderling van dienst :  Liza Heilema                                           Koster   : Evert Jan vd Water 

Collectant van dienst: Wout Visscher                        Organist: Dick Ridder     
Lector: Nella IJperlaan 

Kindernevendienst:  Esther Saalmink   Oppasdienst: Nehela Beri   

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

 De heer H. v. Doornik, Pr. Beatrixstr.8 

Meeleven met:  mw. S. Driënhuizen-Pieksma woont sinds afgelopen week in de Emtinckhof, 

                                      Eikenlaan 51, appartement 323 

    

Agenda:. Dinsdag 31 maart – 16.30 uur – 12 + groep in de kerk 

      
In de Stille Week is de kerk maandag- en dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur open voor een moment van  

bezinning en rust.  Woensdagavond bent u vanaf 19.00 uur welkom, om 19.30 zal een meditatief moment beginnen  

en rond 20.00 uur zal het samenzijn afgesloten worden. 

Diensten in de komende week: 

Witte Donderdag -19.30 uur, Goede Vrijdag – 19.30 uur, Paaswake – 21.00 uur 

Zondag 5 april-1e Paasdag–Paasjubel – 9.00uur op de begraafplaats,09.50uur zingen vooraf aan de dienst, 

10.00 uur ds. H.M. Ploeger 

De uitgangscollectie van Pasen is bestemd voor onze adoptieprojecten in Brazilië en Indonesië.   

Op Paaszondag ontvangen wij graag de deeldoosjes. Hartelijk dank. 

 

Lied van de week – 552 

     Orde van dienst 

Welkom en mededelingen                        moment van stilte     
DIENST VAN DE VOORBEREIDING           we gaan staan 

Zingen:           Lied 116 : 1 en 2         

Bemoediging en groet 

Drempelgebed   

Zingen:           Lied 116 : 3                                                         we gaan zitten 

 

Gebed om ontferming met gezongen: 

 
Zingen:     Lied 558: 1, 2, 5 en 6 
DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Kinderen mogen naar kindernevendienst,    Met de kinderen zingen we: Ga je mee?  

Refrein: Ga je mee? Zeg niet: nee,   

maar sta op en doe  mee. 

Zet je voetstappen in die van mij. 

Volg het spoor en ga door. 

Of ga jij liever voor? 

Hup, kom op, sluit je aan in de rij! 

 1. Welke weg wil je gaan?   

   En waar wil je naar toe? 

 Blijf niet zitten, waar je zit,  

 ook al voel je je moe. 

 Refrein  

                 



Lezing: Lucas 19 : 29 t/m 40          Intocht in Jeruzalem 
29 Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit 30 

en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat 

nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. 31 Als iemand jullie vraagt: “Waarom 

maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer  heeft het nodig.”’ 32 De beide leerlingen 

gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. 33 Toen ze het dier losmaakten, 

vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ 34 Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het 

nodig.’ 35 Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten 

Jezus erop zitten. 36 Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. 37 Toen 

hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide 

stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. 38 Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt 

als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 39 Enkele farizeeën 

in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 40 Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: 

als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’ 
 

Zingen:        Lied 440 : 1 en 2 
 

Lezing: Lucas 23 : 26 t/m 38           Kruisiging en graflegging 
26 Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad 

binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aan dragen. 27 Een grote 

volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem 

weeklaagden. 28 Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: ‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om 

mij. Huil liever om jezelf en je kinderen, 29 want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: 

“Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen 

kind heeft gezoogd.” 30 Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: “Val op ons neer!” en tegen de 

heuvels: “Bedek ons!” 31 Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet 

te wachten staan?’ 32 Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om 

terechtgesteld te worden. 
33 Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee 

misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. 34 Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten 

niet wat ze doen.’  De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. 35 Het volk 

stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden: ‘Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf 

redden als hij de messias van God is, zijn uitverkorene!’ 36 Ook de soldaten dreven de spot met hem, ze 

gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, 37 terwijl ze zeiden: ‘Als je de koning van de Joden 

bent, red jezelf dan!’ 38 Boven hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’ 
 

L.: Zo spreekt de Heer   G.: Wij danken God 

Zingen: Lied 440 : 3 en 4    
Verkondiging 

Moment van stilte 

Zingen:          Lied 377 : 1, 2, 3 en 4 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

        Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader (369d)  

                  kinderen komen terug 

 Collecten     1. Kerk in actie diaconaat 2. Kerk  

Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de 40 Dagen campagne van Kerk in Actie 

en wel voor christenen in Bangladesh: ‘ZIJ WIL STUDEREN’. Uw gift, voor vandaag of  de 

gezamenlijke projecten van de afgelopen weken,  kan ook naar de diaconie: 

40 dagen campagne NL 48 RABO 0304695203. 

     Slotlied (staande): Lied 556 : 1, 2 en 5     Zegen -  beantwoord  met gezongen Amen  
Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: E. van Harn 035-5247624 

Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur 
Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
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